
A mostraOmundo visual e a pin-
tura de Adolfo Estrada - 50 anos
será aberta amanhã, dia 23, na
Dan Galeria, em São Paulo, com
20 obras do pintor argentino.
Artista prestigiado, com exposi-
ção permanente de obras no mu-
seu Reina Sofia, em Madri, Es-
trada também está lançando
um livro comemorativo dos
seus 50 anos de carreira.

A obra, intitulada Estrada, é
editada pela Dan Galeria e traz
uma completa seleção em or-
dem cronológica das melhores
pinturas do artista. O livro in-
clui textos do arquiteto Carlos

Martí Arís e do artista plástico
Juan Ariño. “Há algo de arquite-
to em minha maneira de traba-
lhar a pintura com a necessida-
de de alguns planos e esboços
antes da execução final das
obras”, afirma Estrada.

O trabalho do artista é bastan-
te tomado por formas geométri-
cas, mas ele afirma que elas não
são parte fundamental de sua
obra. Para ele, as formas geomé-
tricas tem a finalidade apenas
de delimitar campos de cor.

Adolfo Estrada Estrada nas-
ceu em Buenos Aires em 1942.
Estudou no ateliê de pintura de

Ignácio Colombres. Em 1962,
muda-se para Madri e faz um
curso em La Real Academia de
Belas Artes de San Fernando.
Desde 1975, vive e trabalha em

Sant Martí Vell, na província
de Gerona, na Espanha. O artis-
ta expôs pela primeira vez no
Brasil em 2007. A mostra acon-
tece na Rua Estados Unidos,

1.638, de segunda a sexta, das
10h às 18h; sábados, das 10h às
13h. Entrada: gratuita. Para
mais informações ligue (11)
3083-4600. ■ C.E.

As formas geométricas feitas
com régua e compasso e toda a
matémática do movimento Con-
creto arrebataram as primeiras
obras do pintor brasileiro Willys
de Castro no início da década de
1950. No entanto, não demorou
muito para o artista perceber
que precisava mais do que toda
esta racionalidade para expres-
sar sua arte. Faltava imprimir
um traço mais pessoal as suas
obras e incluir nelas a experiên-
cia do observador.

Assim, seus trabalhos são
classificados como pertencen-
tes ao Neoconcretismo, sendo a
principal contribuição do artis-
ta as obras chamadas Objetos
Ativos. Os primeiros foram fei-
tos em 1959. Tratam-se de re-
tângulos ou quadrados de ma-
deira cobertos por telas e pinta-
dos com formas geométricas.
São fixados à parede, de modo

que a obra parece invadir o espa-
ço. As pinturas completam-se
nas diferentes laterais do obje-
to, fazendo o público se mover
para observá-las. “Eles são fei-
tos em três dimensões e exigem
participação do observador”,
diz Regina Teixeira de Barros,
curadora da exposição Willys de
Castro com data de estreia mar-
cada para 21de julho na Pinaco-
teca do Estado de São Paulo.

Serão exibidos 130 trabalhos,
entre pinturas, desenhos, obje-
tos, estudos para pinturas, artes
gráficas, cenografia e design, rea-
lizados de 1950 e 1980. A maior
parte pertence ao acervo da Pina-
coteca, mas também há obras
emprestadas do Museu de Arte
de São Paulo (Masp), do Instituto
de Arte Contemporânea (IAC),
além de coleções particulares.

Profissão
O artista mineiro, morto em
1988, foi um importante desig-
ner gráfico brasileiro. Ele foi

um dos fundadores da Associa-
ção Brasileira de Desenho Indu-
srial e da Galeria de Arte Novas
Tendências.

Era comum que artistas dos
movimentos concreto e neocon-
creto trabalhassem como desig-
ners. Assim como adeptos de ou-
tros movimentos vanguardistas

- a Bauhaus é um exemplo - eles
acreditavam que a arte deveria
estar inserida no cotidiano das
pessoas. “Uma maneira de fazer
isso era trabalhar com designer
gráfico na elaboração de carta-
zes e logotipos, por exemplo”,
afirma Regina.A exposição fica
em cartaz até 14 de outubro. ■

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

A obra neoconcreta deWillys
de Castro chega à Pinacoteca

Estrada em exposição e livro

Com abertura marcada para 21 de julho, mostra reúne 130 trabalhos do pintor e designer brasileiro

WILLYS DE CASTRO

CULTURA

Projetosparapintura (1957-1958), guachesobrepapel5x5cm

Pinacoteca do Estado
de São Paulo

Quando: de 21 de julho a
14 de outubro. Aberta de terça
a domingo, das 10h às 18h
Quanto: R$ 6

“ObjetoAtivo”,de 1962 ,éum óleosobretelacoladosobremadeira (25,3x25,1x25,1cm)

Comoobjetivodesepararascores, asobrasdeAdolfoEstradasãotomadaspor formasgeométricas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 28.




